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حجار. روجيه الدكتور

وكلفتهامناصفة" دة موحّ والشهادة الطرفني... تفيد "الشراكة

بني اليسوعية واللويزة الفلكية الفيزياء في ماستر
على لها ال ســابــق فــي مــبــادرة
اعــطــت لــبــنــان صــعــيــد جـــامـــعـــات
الــعــالــي والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة 
وجــامــعــة جــامــعــة ســيــدة الــلــويــزة
الـــــقـــــديـــــس يـــــوســـــف تـــرخـــيـــصـــًا
فــي برنامج لــمــبــاشــرة الــتــدريــس
عــلــم فـــــي الـــمـــاســـتـــر الـــمـــشـــتـــرك
من الــفــيــزيــاء الــفــلــكــيــة، اعــتــبــارا
.٢٠١٠ – ٢٠١١ الجامعية السنة
مشترك؟ مــاســتــر يعني مـــاذا 
الفيزياء اختصاص علم هــو ومــا
ستطبق معايير واي الفلكية،
طالب "الماستر" المشترك على
مــخــتــلــفــيــن: مـــــا بـــيـــن نـــظـــامـــيـــن
الـــــــــــNDU االنـــكـــلـــوســـاكـــســـونـــي 

الفرنسي؟ USJوالـ
الــفــيــزيــاء حــــدد مـــــدرس مـــــادة
اللويزة سيدة جامعة في الفلكية
روجــــيــــه حــــجــــار والــــمــــســــؤول عــن
في الــفــيــزيــاء الــمــاســتــر فــي قــســم
الدكتور يوسف القديس جامعة
الــفــيــزيــاء عــلــم وهــبــه فـــرح مــفــهــوم
يطبق الــذي "العلم  بانه  الفلكية 
عدة مجاالت في الفيزياء مبادىء
تحديد ويــحــاول  الفلك، علم مــن 
للنظام الشمسي الطبيعة المادية
كله والــكــون والــنــجــوم والــمــجــرات
الــعــلــم واصـــولـــهـــا وتـــطـــورهـــا. هــــذا
في بــمــا يــتــنــاول فــيــزيــاء الـــكـــون،
من الفيزيائية  الخصائص ذلــك 
كيميائي وتكوين وكثافة لمعان
الــنــجــوم مـــثـــل لــــالجــــرام الـــكـــونـــيـــة
تــحــركــاتــهــا ـــمـــجـــرات، وكـــذلـــك وال
ويجري وتفاعالتها. وتاثيراتها
دراساتهم الفلكية الفيزياء علماء
خــــالل فــــــي هـــــــذا الـــــمـــــيـــــدان مــــــن
تــمــكــنــهــم تـــلـــســـكـــوبـــات بـــصـــريـــة
التي من رصــد االجــرام الفضائية
كهرومغناطيسية موجات ترسل
واشـــعـــة فــــي شـــكـــل ضـــــوء مـــرئـــي

حمراء اي بنفسجية". تحت
مـــــا هـــــي الــــحــــاجــــة الــــــى مــاســتــر
ولــمــاذا الـــيـــوم الــفــيــزيــاء الــفــلــكــيــة
بــيــن يــــجــــيء فـــــي اطــــــــار شـــــراكـــــة

الجامعتين؟
هو الفلك ”عــلــم يــشــرح حــجــار:
كان فــاالنــســان مــن اقــدم الــعــلــوم.
الى للتعرف دوما ويتشوق يتطلع
اليوم، اما ونوعيتها. النجوم مواقع
علم ضمن من الفلك علم فاصبح
الــتــي تـــدرس الــفــيــزيــاء الــفــلــكــيــة
كـــــل شـــــــيء يــــحــــوط االنــــــســــــان".
مـــن الــمــاســتــر والــغــايــة الــمــبــاشــرة
عبر العلم هــذا  على التحفيز هــي 
في "ارضاء الجامعتين في ادراجه
االنــســان لفضول االولـــى الــدرجــة
كــثــيــرة الــــــــذي طــــــرح تـــــســـــاؤالت
يحدث ما يجري حوله وما لمعرفة

الكون". في تغيرات من
ويــــــــروي فـــــرح انـــطـــالقـــة فــكــرة
شكل ،2004 ”الــعــام الــمــاســتــر:
مختصين اساتذة من عمل فريق
معظمهم الفلكية، الفيزياء فــي
في االخـــتـــصـــاص يـــدرســـون هــــذا
والــيــســوعــيــة، جــامــعــتــي الـــلـــويـــزة
الوطني الــمــجــلــس والــبــاقــون فــي

العلمية". للبحوث
التحفيز ذلك من الغاية كانت
الــفــلــكــيــة الــــعــــلــــوم درس  عــــلــــى 
الــعــلــم ــبــنــان، وتــثــبــيــت هــــذا فـــي ل
"اذ حــجــار، قـــول وتــطــويــره، عــلــى
قطاعات عدة العمل يتطلب هذا
العلم في هذا ادخــال صعيد على
المواد واعــداد  الدراسية  المناهج
بــدايــة،   BSــــ ال لــشــهــادة المطلوبة 
الـــتـــخـــصـــص، ثـــــم الـــتـــفـــكـــيـــر فـــــي
ان الى تعميمه". ويضيف وصوال
حاجة في كانت هذه االمور "كل
خلق بغية الــوقــت مــن الـــى مــزيــد
وجودعلم لتثبيت معينة دينامية

لبنان". في الفلكية الفيزياء

الجامعتين لمصلحة الشراكة
والــــمــــقــــصــــود مـــــن الــــشــــراكــــة،
عــلــم "ان فــــــرح، عـــلـــى مــــا يـــوضـــح

فرح. وهبه الدكتور

المختلفة والـــمـــعـــدات واالجـــهـــزة 
لديهما. المتوافرة والمتنوعة

شهادة موحدة
كلفتها مناصفة

ســتــحــتــســب ــــظــــام ن اي  وفـــــــق 
ان اذ ،(Credits) الـــــوحـــــدات
الن الجامعتين، في مختلف النظام
االنكليزي، النظام تتبع الــلــويــزة
الفرنسي؟ النظام اليسوعية فيما
وفـــي اي مـــن الــجــامــعــتــيــن تــســدد

االختصاص؟ كلفة
كل هذه ”عولجت يجيب فرح:
الوثيقة الــى وتوصلنا المسائل
وزارة الــــى الــنــهــائــيــة وقـــدمـــنـــاهـــا
اعطيت اساسها وعــلــى  التربية،

الرخصة". لنا
يختلف ما الوحدات نظام بما ان
ستتطابق فكيف الجامعتين، بين
الوحدات احتساب في الوحدات
الطالب ينهي ان بعد والعالمات
الــجــامــعــتــيــن؟ فـــي الــــمــــواد  درس 
يـــجـــيـــب: ”نـــوعـــيـــة الــتــعــلــيــم فــي
الــمــســتــوى الــجــامــعــتــيــن هــــو فــــي
في ذلـــك اذا نــجــح عــيــنــه، ويــعــنــي
فيكون ،NDUالـ في االختصاص
ـــــUSJ والعكس  ال فــي نــجــح ايــضــا

صحيح".
عملية احتساب العالمات، وعن
عالمات ان ملف حجار الى ويشير
الـــــطـــــالـــــب مــــــجــــــزأ قــــســــمــــيــــن فـــي
لجنة وستجمعهما الــجــامــعــتــيــن،
موحدة تقرر نهائيا شروط نجاح

الطالب او رسوبه.
الــبــرنــامــج وعـــلـــى رغــــم ان مـــــواد
التدريس لمباشرة جاهزة اصبحت
مــع االســتــعــانــة ببعض االســاتــذة
مـــن الـــخـــارج، فـــإن "عــــدد الــطــالب
االختصاص في يلتحقون الذين
في يــتــخــطــى ال لــلــســنــة الــمــقــبــلــة
الــجــامــعــتــيــن"، الــمــبــدأ ســبــعــة فـــي
مضيفا ان فــــرح، عــلــى مــا يــوضــح
USJ فـــي تــــدرس "الــــمــــواد الــتــي
والــعــكــس   NDU فـــي تــعــطــى ال 
نصف الطالب وينهي بالعكس،
والــنــصــف الــبــرنــامــج فـــي الـــلـــويـــزة
ويحتسب اليسوعية. فــي اآلخـــر
اللويزة نظام وفق البرنامج نصف
على  18 وحــدة بمثابة االنكليزي
60 وحــــــدة وفـــــق نــظــام  اســــــاس
الــــقــــديــــس يــــوســــف الـــفـــرنـــســـي.
وفـــي والــــنــــظــــامــــان مـــتـــشـــابـــهـــان.
الى الجامعتان تتوصل النتيجة
التوازي فضال عن نفسه، الهدف
او فـــي عــــدد ســـاعـــات الـــتـــدريـــس
كلفة وتحتسب  للطالب، العمل
بــيــنــهــمــا. االخـــتـــصـــاص مــنــاصــفــة
تـــصـــدر ـــــشـــــهـــــادة الـــــمـــــوحـــــدة وال
عليها الــجــامــعــتــيــن ويــلــصــق عـــن 

شعاراهما".
فــرص العمل عن فــرح وبسؤال
لطالب الماستر بعد التخرج، قال:
”هناكطلبكثيفلدىالمدارس
الفيزياء الفلكية علم الثانوية على
جــديــدة الـــذي يضيف مــعــلــومــات
الفيزياء. اضافة مادة ومعمقة الى
هذا االختصاص ذلك، يتيح الى
الـــشـــركـــات لـــلـــطـــالب الـــعـــمـــل فــــي
واجـــهـــزة الـــتـــي تــعــنــى بـــمـــعـــدات
عالقة لها وكاميرات التلسكوبات
امكان عــن فضال بالتلسكوبات،
على لــلــحــصــول اكـــمـــال الــــدراســــة

الدكتوراه".
تصل ان في وحجار فرح ويأمل
مثمرة نتيجة الــى الــدراســة هــذه 
عــن الــتــعــاون تــرضــي الــجــامــعــتــيــن
تفتح وان مضيفين، المشترك،
امــام الماستر بــاب الــخــطــوة هــذه 
ــــخــــارج ال طـــــــالب لـــبـــنـــانـــيـــيـــن فـــــي
ويرغبون  الفيزياء BS في حائزين
لمتابعة لــبــنــان الــــى الـــعـــودة  فـــي 
امام كما تفتح الفرصة دراستهم،
هذا في للعمل جيدة شابة عناصر

وطنهم. في الجديد الميدان
طعمة نيكول

ال اخــتــصــاص الــفــيــزيــاء الــفــلــكــيــة
تأخذه ان بمفردها جامعة يمكن
متطلباته، لــكــثــرة  عــاتــقــهــا عــلــى 
والــتــجــهــيــزات ان فـــي الـــمـــعـــدات
لندرة او المتوافرة غير المختلفة
يتجاوز ال الذين االختصاصيين
وبــمــا ان  12 فــي لــبــنــان". عــددهــم
الــمــعــدات الــجــامــعــتــيــن تــمــلــكــان
العدد وفيهما المطلوبة واالجهزة
الــمــقــبــول مــن الـــدكـــاتـــرة، "كــانــت
جــديــد مـــا شــــيء الـــشـــراكـــة لــخــلــق
علم ماستر لطالبنا. ومــن اهــداف
الفلك لعلم مرصد ايجاد الفيزياء
يجب ذلك، ولتحقيق لبنان". في
مسح يتخللها دراســــة نــجــري ان 
خالل لبنان لكل شامل ميداني
خــالل مـــن الــســنــتــيــن الــمــقــبــلــتــيــن
الــمــتــوافــرة اجـــهـــزة الــتــلــســكــوبــات
لــوضــع واخـــتـــيـــار نــقــطــة مــنــاســبــة
ان دول مـــع الــعــلــم مــرصــد فــيــهــا،
حــركــات تـــراقـــب اوروبــــــا وامـــيـــركـــا
في تــتــمــكــن ال الـــنـــجـــوم، لــكــنــهــا
مــتــابــعــتــهــا. مـــرحـــلـــة مــعــيــنــة مــــن
في الــــى مــرصــد ولـــذلـــك، تــحــتــاج

عملها". إلتمام الشرق االوسط
فــي تــــــفــــــردا هــــــــذا  يـــعـــتـــبـــر  اال 
فــي جامعة يـــدرس ال اخــتــصــاص
الــتــي اخـــــــرى، فـــيـــكـــون لــلــجــامــعــة
وتتفوق الحصري، الحق تدرسه

خــالل مـــن عــلــى بــقــيــة الــجــامــعــات
جديدة؟ اختصاصات فتح

الشراكة تعم ان الى حجار يطمح
لــبــنــان. اكـــبـــر عــــدد مـــن جــامــعــات
في تدريس ويسأل: ”ماالمشكلة
االختصاص في جامعتين، ما هذا
العلم هــذا اختصاصيي عــدد دام 
ويضيف كبيرا؟". ليس لبنان في
بالضرورة ليس اللويزة هدف ان
بقدر اللبنانية، الجامعات منافسة
في الــطــالب ينجح ان يهمها مــا 
تفتح مجاال التي شهادة الماستر
خــصــوصــا عــمــل، امــامــهــم لــفــرص
الفلكية الفيزياء مــادة لتدريس
جانب الى الثانوية، المدارس في

لبنان. هذا الحقل في تطوير
أن فــــــرح مـــــن جـــهـــتـــه، يـــعـــتـــبـــر
ويعطي الطرفين، تفيد الشراكة
جــامــعــة الــــــى مــــثــــال: ”بـــالـــنـــســـبـــة
طالب لقلة حتما تفيد الــلــويــزة،
تــحــفــز بــيــنــمــا الـــفـــيـــزيـــاء لـــديـــهـــا،
طالبها يــوســف القديس جامعة
بـــدل ان عــلــى دخـــول هـــذا الــحــقــل
فــي عـــــدة يـــتـــوزعـــوا عـــلـــى اقــــســــام
الــنــهــايــة وفـــي مـــجـــاالت الـــعـــلـــوم".
المستفيد هــو الــطــالــب سيكون 
تبادل لعملية الشراكة من االول
وال الجامعتين، بين ما االســاتــذة
والــبــحــوث سيما تــبــادل الــخــبــرات

ايضا. اقرب دوال ستفيد لبنان في الفلكية المراقبة

على علم الفلك. التالمذة لتعريف العلوم" في "يوم عرض تلسكوب
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